3. projektové stretnutie partnerov projektu EP4A v Bratislave
Tlačová správa, 14.9.2017, Bratislava
V dňoch 11. a 12. 9. 2017 sa v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok
(RRA SP) konalo projektové stretnutie partnerov projektu „Get involved in EP4A: European
Partnerships for Apprenticeships“ (EP4A). Partneri z Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska
zhodnotili prvú polovicu implementácie projektu a naplánovali ďalšie kroky.
Významná časť prvého roka implementácie
projektu EP4A bola venovaná predovšetkým mapovaniu
súčasného stavu. Ten sa mapoval prostredníctvom
rešerše existujúcich materiálov, ale aj priamo
prieskumom medzi zamestnávateľmi, organizáciou
fokusových
skupín.
Získané
informácie
boli
zosumarizované do národných správ, analýz potrieb
a súhrnnej správy – všetky dokumenty sú k dispozícii na
projektovej stránke www.supportapprenticeships.eu.
Zozbierané boli tiež príklady dobrej praxe, ktoré boli
následne spracované do dokumentu Príručky dobrej
praxe.
V prvom roku partneri tiež organizovali školenia pre zamestnancov stavovských organizácií
podporujúcich malých a stredných podnikateľov a ich zapojenie do učňovskej prípravy/duálneho
vzdelávania – tieto boli zamerané najmä na zručnosti v oblasti vyjednávania a presadzovania záujmov
(„advocacy“). Stavovské organizácie zohrávajú významnú rolu pri budovaní a udržiavaní partnerstiev,
ktoré sú potrebné pre zabezpečenie učňovskej prípravy/duálneho vzdelávania. V súvislosti so
zabezpečením kvalitnej prípravy mladých ľudí na budúce povolanie je potrebná súčinnosť viacerých
aktérov a budovanie partnerstiev medzi nimi by malo byť kľúčovou úlohou stavovských organizácií –
najmä ako prostredníka medzi zamestnávateľmi a školami. Na to je potrebné vybudovať vzťahy
a procesy, ktoré by umožnili hladký priebeh duálneho vzdelávania – a práve budovanie partnerstiev
bolo témou workshopov na národnej úrovni, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu EP4A. Počas
stretnutia v Bratislave partneri prezentovali skúsenosti a výsledky z týchto workshopov v Chorvátsku
a v Srbsku. Na Slovensku sú tieto workshopy naplánované na október a november 2017.
Súčasťou projektu sú tiež stratégie kampaní zamerané na atraktívnosť učňovskej prípravy /
duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky, partneri z Chorvátska a zo Srbska svoje národné
stratégie už dokončili a odprezentovali ich ostatným partnerom.

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Vysoká 35, 811 06 Bratislava
tel.:+421 2 20728392
mobil: +421 910 92715
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

